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Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki        
i dyscyplinie naukowej lub artystycznej 

 

Oświadczenie do zaliczenia do liczby 
pracowników prowadzących działalność 
naukową (tzw. „N”) 



Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania 
osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania jednej 
dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej      
w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym 
podmiocie) 

 

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania 
osiągnięć pracownika (w przypadku wskazania 
dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności 
naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie         
w jednym w więcej niż jednym podmiocie) 

 



Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania 
osiągnięć artystycznych pracownika (w przypadku 
wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności 
naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym 
podmiocie) 

 

Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania 
osiągnięć artystycznych pracownika (w przypadku 
wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia 
działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją   
wyłącznie w jednym w więcej niż jednym podmiocie) 

 



 

https://pbn.nauka.gov.pl/ 

 

Film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB 

 

„W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych 
(POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) 
numerów ORCID osób ich gromadzenie będzie się odbywało 
wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie 
PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu 
POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie 
przez właściciela w systemie PBN” 
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ORCID 

GOOGLE SCHOLAR 

SCOPUS (Author ID) 

WoS (Researcher ID) 

Academia.edu 

ResearchGate 



M. Tomaszek, A. Drabek 



http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/



Przekazywanie 
danych  

o publikacji przez 
pracownika. 

Wyszukiwanie 
danych  

o publikacjach 
przez 

bibliotekarzy. 

Szybko i kompletnie 

Możliwe opóźnienia i braki 

w kompletności, potrzebny 

jest kontakt z autorami 

publikacji 

 



System E-Zgłoszenie 
http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/  

Mailem na adresy bibliotek 
specjalistycznych lub 
bibliogr@ciniba.edu.pl 

Osobiście w Bibliotece 

W jakikolwiek inny możliwy sposób 
 

http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/
http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/
http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/
mailto:bibliogr@ciniba.edu.pl


Dokumentuje dorobek naukowy i artystyczny 
pracowników i studentów UŚ. 

Jest źródłem danych do Polskiej Bibliografii 
Naukowej i parametryzacji (dane 
przekazywane co ok. 2 miesiące) 

Jest źródłem danych do Portalu Pracownika 
(dane przekazywane co tydzień) 

Stanowi źródło analiz dla władz 
uniwersyteckich. 



Przygotowanie sprawozdań. 

Kompletowanie dokumentacji awansowej. 

Gromadzenie dokumentacji do grantów            
i projektów. 

 Informacje o własnym dorobku „pod ręką”    
(np. skopiowanie danych na stronę WWW) 



Dane przekazywane co ok. 2 miesiące 
Importerom Publikacji w jednostkach 

Publikacje widoczne publicznie tylko po 
zatwierdzeniu przez Importera 

Zapowiedziano powstanie PBN 2.0 (wersja 
beta w czerwcu 2019) 

Polon 2.0 (zapowiedziany start jesienią 2019) 

 

 

 







 Informacje o pracowniku. 

Dorobek (podzielony na lata) wraz                   
z punktacją. 

Projekty. 

Ankiety. 

Dodatki (raporty dla władz). 



 Wytyczne Prorektora ds. Badań Naukowych. 

 Dzielenie punktów. 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego         
z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym… 

 Punktacja artykułów w czasopismach zgodnie z ujednoliconym 
wykazem opublikowanym 25 stycznia 2017 r. 

 Punktacja artykułów w zagranicznych czasopismach spoza 
wykazu. 

 Punktacja rozdziałów, monografii oraz redakcji monografii. 

 Punktacja materiałów konferencyjnych indeksowanych w Web 
of Science Core Collection. 

 



Dane są wpisywane do Bibliografii. 

Raz w tygodniu dane są przekazywane do 
Portalu Pracownika. 

Rodzaje punktowanych publikacji: 
monografie,  

 rozdziały w monografiach, 

 redakcje monografii, 

artykuły w czasopismach naukowych, 

materiały konferencyjne (WoS). 



od 2021 jedyne źródło informacji o dorobku dla MNiSW

Uzupełnienie profilu o informację o afiliacji 
do UŚ 

Możliwość dołączenia do profilu 
wykazu(np. od roku 2017): 

 

 Kontakt z wybraną biblioteką specjalistyczną lub 
BUŚ 

 Otrzymujemy plik .bib z dorobkiem oraz instrukcję 
wgrywania 

 Logujemy się do ORCID, wskazujemy plik i gotowe!  
 

 



Zdeponowanie w RE-BUŚ  publikacji z licencją 
Open Access oznacza, że „z automatu” 
zostanie wpisana do Bibliografii 

Zarejestrowanie dorobku z licencją Open 
Access w Bibliografii oznacza, że „z automatu” 
zostanie przesłana do Repozytorium 

 



 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę 


